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Część I SIWZ 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A. 
www.nfosigw.gov.pl 
NIP: 522-00-18-559 
REGON: 142137128 
Godziny urzędowania Zamawiającego: 730 - 1530. 
 

2. Procedura udzielania zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi -  art. 138o ustawy Pzp,  z zachowaniem zasad przejrzystości, 
obiektywizmu i niedyskryminacji.  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, które zostały wymienione w wykazie usług 
społecznych i innych szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 
2014/24/UE. 
Zasady przeprowadzenia postępowania określone zostały przez Zamawiającego w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
O zamówienie może ubiegać się każdy Wykonawca, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy Pzp.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej dla NFOŚiGW, w tym również  
w zakresie problemów prawnych dotyczących realizacji Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ 2007-2013) oraz Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020). 
Świadczenie pomocy prawnej obejmuje w szczególności: 

1) relacje z beneficjentami, w tym: 
a) doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności NFOŚiGW, 
b) opinie w zakresie interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska, 
c) opinie w sprawach związanych z działalnością NFOŚiGW, w zakresie udzielanych 

dofinansowań; 
2) zagadnienia związane z działalnością NFOŚiGW jako Instytucji Wdrażającej PO IiŚ 

2007-2013 oraz PO IiŚ 2014-2020, w tym: 
a) opinie w zakresie interpretacji przepisów (krajowych lub europejskich) 

regulujących problematykę związaną z dofinansowaniem projektów w ramach 
programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, 

b) opinie w sprawach związanych z wdrażaniem oraz realizacją programów 
operacyjnych Infrastruktura i Środowisko; 

3) zagadnienia korporacyjne, w tym: 
a) udział w tworzeniu aktów prawa wewnętrznego, 
b) opiniowanie projektów uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej, 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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c) opiniowanie spraw dotyczących NFOŚiGW i jego relacji z innymi instytucjami, 
d) opiniowanie rozwiązań systemowych NFOŚiGW lub poszczególnych działań 

organów NFOŚiGW w świetle obowiązujących przepisów, w tym ustawy o 
finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych; 

4) doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz transakcji kapitałowych,  
w szczególności wykonywanie badań typu due dilligence w zakresie prawnym; 

5) inne sprawy, w tym:  
a) ocena zgodności projektowanych rozwiązań legislacyjnych związanych  

z działalnością NFOŚiGW, zarówno z prawem europejskim, jak i krajowym oraz 
ewentualny udział w procesie legislacyjnym, 

b) opinie z zakresu prawa podatkowego; 
6) zastępstwo procesowe (w tym w sprawach karnych) przed sądami powszechnymi, 

Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi lub organami administracji 
publicznej, a także przed sądami arbitrażowymi, w szczególności gdy działania 
NFOŚiGW zostały podjęte zgodnie z rekomendacją zawartą w opinii prawnej 
sporządzonej przez Wykonawcę. 

 
Świadczenie pomocy prawnej polegać będzie w szczególności na:  

1) sporządzaniu opinii prawnych, udzielaniu informacji ustnych lub wyjaśnień 
pisemnych (oraz w innej formie uzgodnionej przez Strony, np.: elektronicznej); 

2) sporządzaniu lub opiniowaniu projektów aktów prawa wewnętrznego oraz 
projektów zmian legislacyjnych prawa powszechnie obowiązującego (krajowego lub 
europejskiego), projektów dokumentów związanych z wdrażaniem oraz realizacją 
programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, umów, dokumentów oraz 
pism związanych z realizacją przedsięwzięć prowadzonych przez Zamawiającego; 

3) konsultacjach (w tym w lokalu Zamawiającego), udziale po stronie Zamawiającego  
w rozmowach, spotkaniach i negocjacjach; 

4) zastępstwie procesowym, w tym w szczególności: sporządzaniu pism procesowych  
w sprawie, do których przedłożenia NFOŚiGW zostanie zobowiązany przez sąd lub w 
przypadku, gdy konieczność ich złożenia wyniknie w toku postępowania, 
podejmowaniu wszelkich czynności procesowych, koniecznych do uchronienia 
Zamawiającego od niekorzystnych skutków prawnych, osobistym stawiennictwie na 
rozprawach lub posiedzeniach. 

 
Zamawiający przewiduje jednostkowe przypadki zleceń związanych z koniecznością wyjazdów 
poza granice m.st. Warszawy.  
 
Szczegółowy zakres i sposób świadczenia opisany został w Części II SIWZ. 
Wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia określa się na 178 900 zł netto. 
 
CPV Główny przedmiot:    79100000-5 usługi prawnicze 
Dodatkowe przedmioty:        79110000-8 usługi w zakresie doradztwa prawnego i          

reprezentacji prawnej 
                                                    79121000-8 usługi doradztwa w zakresie praw autorskich 
    79131000-1 usługi w zakresie dokumentów 
                                                    79140000-7 doradztwo prawne i usługi informacyjne 
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4. Zamówienia częściowe, informacja o ofercie wariantowej 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
     
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
5. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin wykonania zamówienia – maksymalnie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
Termin obowiązywania Umowy może zostać skrócony w przypadku wyczerpania  
maksymalnej kwoty przewidzianej na realizację przedmiotu zamówienia. 

 
6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia 
 

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne: 
1.1. nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24  ust. 

1 i ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Pzp; 
1.2. muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 2 poniżej.  

 
2. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji 
zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 - osobowym zespołem,  
w którym każda z osób spełnia następujące wymagania: 

a) posiada prawo wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz  
b) świadczyła przez co najmniej 5 lat jako adwokat lub radca prawny pomoc prawną,  

w tym zrealizowała co najmniej 15 zleceń (w ramach jednej lub większej liczby umów), 
których przedmiotem były pisemne analizy lub ekspertyzy lub opinie prawne dotyczące 
zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem:  

 przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lub 

 przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2007-2013 lub 2014-2020, lub 

 przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, lub  

 przepisów regulujących pomoc publiczną, lub  

 przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub  

 przepisów prawa podatkowego, lub  

 przepisów regulujących tworzenie, organizację, funkcjonowanie spółek 
handlowych 

(świadczenie pomocy prawnej jako adwokat lub radca prawny nie może być liczone 
wcześniej niż od dnia uzyskania stosownych uprawnień, tj. odpowiednio od dnia złożenia 
ślubowania w następstwie uzyskania wpisu na listę radców prawnych lub uzyskania 
wpisu na listę adwokatów) oraz 
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c) posiada doświadczenie w zastępowaniu stron w co najmniej 10  odrębnych sprawach 
przed organami administracji publicznej lub sądami administracyjnymi lub sądami 
powszechnymi lub Sądem Najwyższym.  

 
W przypadku gdy 1 zlecenie o którym mowa w lit. b) powyżej obejmować będzie więcej 
niż 1 zagadnienie prawne z wymienionego zakresu, traktowane będzie jako 1 zlecenie 
(w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, będzie policzone tylko 1 raz).  
 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 
3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument  
(zobowiązanie) powinno określać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

3.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, w zakresie wskazanym w IDW, tj. poprzez żądanie  
i zbadanie dokumentów takich jak żądane od Wykonawcy.  

3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 

o których mowa w pkt. 6.2. IDW mogą oni spełniać łącznie, natomiast brak podstaw 
wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1 musi wykazać każdy z Wykonawców.  

 
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie    

przedłożonych dokumentów, o których mowa w pkt. 7 IDW. 
 
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.  
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7. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt. 1 powyżej,  
z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

 
8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie   

zamówienia.  
 
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
 

1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne  
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, dotyczące spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte  
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 
Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń: 
 
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie  

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do IDW), 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się złożenie 

oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW). 
1.1. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych  

w pkt. 6.3 IDW, Wykonawca: 
- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach własnych, o których mowa 
powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  
w postępowaniu,  
- dołącza do oferty dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. 6.3.1 IDW, 
- przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 2.  
w odniesieniu do tego podmiotu. 

 
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. 
 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany będzie  złożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług pomocy prawnej 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić Wykaz 
osób,  zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW). 

UWAGA: W przypadku gdy z Informacji dotyczącej doświadczenia Zespołu osób, złożonej 
zgodnie z pkt 11.6f  IDW wraz z ofertą, wynikać będzie również spełnianie warunku udziału  
w postępowaniu dotyczącego Zespołu osób, Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia 
Wykazu osób w  tym zakresie. 
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3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie,  
złożyć:  

3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4. Ponadto,  Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym 
przedłoży informację, w formie oświadczenia (w oryginale), o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z innymi 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 5 do IDW). Zamawiający w wezwaniu 
przekaże informacje podane w czasie otwarcia ofert. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Powyższe nie będzie miało zastosowania, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko 
jedna oferta. 

 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
5.1. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 7.3.1 - 7.3.3 IDW – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
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5.2. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa powyżej w pkt. 5.1. IDW,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub  miejsca zamieszkania tej osoby.  

5.3 Dokument, o którym mowa w pkt. 7.5.1a) IDW, lub zastępujące je dokumenty, 
o których mowa w pkt 7.5.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w 7.5.1b)IDW, 
lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.2. IDW, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.a) musi być złożone przez każdego z tych 
Wykonawców, 

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.b) może być złożone wspólnie przez 
Wykonawców w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

c) dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1. – 7.3.3. IDW albo odpowiadające im 
dokumenty, o których mowa w pkt 7.5 IDW, a także oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 7.4. IDW, muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców. 
 

7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 IDW, dotyczące Wykonawcy składane są  
w oryginale. Dokumenty, o których mowa w IDW, inne niż oświadczenia, składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie za zgodność 
z oryginałem, następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby / osób uprawnionych,  
z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub 
podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Za prawidłowo poświadczone uznane będą również dokumenty 
poświadczone przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   

 
9. W przypadku dostępności dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.3.1 IDW (KRS lub CEIDG),  

w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie ten  dokument,  
a Wykonawca nie będzie zobowiązany do jego przedłożenia.  

 
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w pkt. 7 IDW, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,  
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w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, skorzysta  
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

 
11. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu m.in. wzywając go do przedłożenia dokumentów  
w trybie opisanym w pkt 7.2 IDW. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę uznano za 
najkorzystniejszą, nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt. 7 IDW lub 
dokumenty te będą niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający jednokrotnie 
wezwie go do uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów, chyba że oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli złożone 
dokumenty lub oświadczenia będą budziły wątpliwości Zamawiającego, zwróci się on do 
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.  

 
12. W przypadku, jeżeli Wykonawca wezwany w trybie pkt. 11 powyżej nie wykaże spełniania 

warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia lub uchyla się od 
podpisania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert.  
 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
1. Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
Pełnomocnictwo (dokument ustanawiający pełnomocnika, złożony w oryginale) może być 
udzielone w szczególności: 
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

3.  Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
 
9. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wadium.  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych).  
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w pkt. 
18 IDW. 
 
1.1 Forma wadium. 
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1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(t.j. Dz. U. z 2014r.  poz. 1804). 
 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać, zgodne co do treści, 
następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  
 
3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi 
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać, zgodne co do treści, 
następujące elementy: 
a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, 
b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie  
o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.  
 
1.2 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: 
 

BGK O/Warszawa  27 1130 1017 0000 0109 9520 0093 

 
Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny i nazwę postępowania. 
Wykonawca, który wnosi wadium w pieniądzu, poda w Formularzu Ofertowym numer 
rachunku, na który należy zwrócić wadium.  
 
2) Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert (możliwe jest złożenie wraz z ofertą, jako oddzielny od oferty 
dokument) w miejscu wyznaczonym do składania ofert.  
Dokument powinien być złożony w formie oryginału.  
 
1.3 Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
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wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert.  
We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
 
1.4 Zwrot wadium. 
1) Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w 
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
 
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
 
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia wniesionej informacji o 
nieprawidłowościach jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takiej sytuacji 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
1.5 Utrata wadium. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy Pzp. 
 

2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
10. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN (złotych polskich). 
 
11. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym IDW. 
3) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami 
4) Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik  

nr 1 do niniejszego IDW. 
5) Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia. Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych i/lub pełnomocnictw. 

6) Wraz z ofertą należy złożyć: 
a. stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa  - w przypadku, gdy oferta i/lub inne 

dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, 
b. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 

dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

c. oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 IDW, 
d. dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. 6.3.1 IDW (o ile dotyczy), 
e. Informację dotyczącą doświadczenia Zespołu osób, które będą realizowały umowę  

i które posiadają doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Informacje te służyć 
będą do oceny oferty w kryterium Doświadczenie Zespołu (zaleca się sporządzić 
Informację dotyczącą doświadczenia Zespołu osób,  zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 
IDW). 

7) oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający 
określił wzory w niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub 
być z nimi zgodne - co do treści. 

8) oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu 
i muszą mieć formę pisemną. 

9) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, muszą być podpisane lub parafowane przez osobę / 
osoby uprawnione do podpisania oferty. 

11) pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika składane przez 
Wykonawcę muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie 
poświadczonych kopii. Zaleca się, aby w treści pełnomocnictwa/dokumentu wskazane 
były czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, 
potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń, 
składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, podpisania umowy, itp. 

12) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

2. Pozostałe wymagania i zalecenia 
 

1) Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie 
większych arkuszy do formatu A4.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
IDW mogą być dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie. 

3) Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu.  

4) Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
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5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane  
i parafowane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu 
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

 
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,  nie 
później niż w terminie składania dokumentu zawierającego te informacje, zastrzegł iż 
stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert.  
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz wykazujące 
zasadność dokonanego zastrzeżenia, były złożone jako odrębny plik dokumentów, 
opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną kopertę. Konsekwencje niewłaściwego 
oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca. 
 

12. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ 
 

1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający zobowiązany będzie udzielić odpowiedzi, pod warunkiem, że  wniosek  

o wyjaśnienie SIWZ wpłynął nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 
W innym przypadku Zamawiający może  pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

3. Zamawiający jest uprawniony, przed upływem terminu składania ofert, do zmiany 
postanowień SIWZ. 

4. Odpowiedzi na pytania, informacje o zmianach SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert 
będą zamieszczane na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (Biuletyn 
Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego). 

 
13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
 

1. Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW 
– przesyłając na adres podany w pkt 1 niniejszej IDW lub osobiście w Kancelarii NFOŚiGW, 
w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  06.12.2017r. do godz.  1100 

 
2. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej 

przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: 
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„Oferta w postępowaniu na   
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW”.  

Sprawa nr DDZ/39/2017 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,  

02-673 Warszawa 
Nie otwierać przed dniem: 06.12.2017 r. godz. 1130.” 

 
Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca. 

 
3. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu 
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty lub wskazać możliwość ich pobrania 
z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych (np. aktualny odpis KRS lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). 

 
15. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie NFOŚiGW, w Warszawie przy  
ul. Konstruktorskiej 3a, pokój 212 (budynek 1). 
 

w dniu 06.12.2017 r. o godz.  1130 

 
16. Otwarcie ofert 
 
1.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

3.  Podczas otwarcia ofert podane będą w szczególności  informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  



DDZ/39/2017 15 

- cen złożonych ofert.  
 
17. Zwrot oferty złożonej po terminie  
 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po upływie terminu do składania ofert, 
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 
 
18. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Termin związania ofertą, 

rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i liczony jest łącznie z tym dniem. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. W przypadku, gdy w postępowaniu wymagane było wadium, wraz  
z przedłużeniem terminu związania ofertą, konieczne jest przedłużenie ważności 
wniesionego wadium lub jego wniesienie na przedłużony  okres związania ofertą.  Brak 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

 
19. Opis sposobu obliczenia ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 
 

1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena jednostkowa brutto, zawierająca VAT 23%, 
(stawka) za godzinę (60 minut) wykonywania zleconego zadania w ramach Umowy, 
będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w PLN (polskich złotych) i musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami SIWZ 
realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą w 
trakcie realizacji zamówienia, będą dokonywane w oparciu o podaną przez Wykonawcę 
w ofercie ryczałtową cenę jednostkową i czas realizacji zadania, zgodnie z zasadami 
określonymi  
w Części II SIWZ. 

2. Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Podając cenę, 
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 
1 grosza.  

3. Jeżeli wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego o tym 
fakcie, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Brak informacji traktowane będzie jako informacja o braku takiego obowiązku u 
Zamawiającego. 
 

20. Sposób oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 
 
1. Wyjaśnienie treści oferty. 
1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  
z zastrzeżeniem pkt 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
2) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty. 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o dokonanych poprawkach. 
3) Jeżeli zaoferowana cena wydawać się będzie Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwróci się o udzielenie stosownych wyjaśnień. 
  
2. Podstawy odrzucenia ofert. 
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,  z zastrzeżeniem pkt 20.1.2.c) IDW. 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
3) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w pkt 20.1.3 IDW lub jeżeli 
dokonana ocena tych wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, 
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
6) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu nie zgodził 
się na poprawienie omyłki, o której mowa w  pkt 20.1.2.c) IDW, 
7) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
Zamawiający żądał wniesienia wadium, 
9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.  
 

2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
 

Kryterium Waga podana w pkt 

Doświadczenie zespołu 66 

Cena 30 

Zasady współpracy 4 

Razem 100 

 
Ad.1. Kryterium 1 – Doświadczenie zespołu (DZ) - możliwa ilość punktów do uzyskania:  
max. 66 pkt. 
 
W tym kryterium ocenie zostanie poddany zespół (dwuosobowy) radców prawnych lub 
adwokatów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, na podstawie Informacji 
wykazanych w przedłożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą „Informacji dotyczącej 
doświadczenia Zespołu”. (Ocenie podlegać będą dwie pierwsze osoby wskazane w Informacji). 
Każda z tych dwóch osób wchodzących w skład zespołu - radców prawnych lub adwokatów, 
oceniona zostanie, wg następujących zasad:  
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1.   Doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, tj.: 
a) jeśli osoba świadczyła pomoc prawną dotyczącą zagadnień prawnych związanych ze 
stosowaniem przepisów prawa regulujących zamówienia publiczne poprzez wykonanie: co 
najmniej 3 zleceń (pisemnych analiz lub ekspertyz lub opinii prawnych) – otrzyma 3 pkt.;  
2 zleceń – otrzyma 2 pkt; 1 zlecenia – otrzyma 1 pkt; 0 zleceń – otrzyma 0 pkt., 
b) jeśli osoba świadczyła pomoc prawną dotyczącą zagadnień prawnych związanych ze 
stosowaniem przepisów prawa regulujących  pomoc publiczną poprzez wykonanie: 
co najmniej 3 zleceń (pisemnych analiz lub ekspertyz lub opinii prawnych) – otrzyma  
3 pkt.; 2 zleceń – otrzyma 2 pkt; 1 zlecenia – otrzyma 1 pkt; 0 zleceń – otrzyma 0 pkt., 
c) jeśli osoba świadczyła pomoc prawną dotyczącą zagadnień prawnych związanych ze 
stosowaniem przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska  poprzez wykonanie: 
co najmniej 3 zleceń (pisemnych analiz lub ekspertyz lub opinii prawnych) – otrzyma  
5 pkt.; 2 zleceń – otrzyma 2 pkt; 1 zlecenia – otrzyma 1 pkt; 0 zleceń – otrzyma 0 pkt., 
d) jeśli osoba świadczyła pomoc prawną dotyczącą zagadnień prawnych związanych ze 
stosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych lub ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poprzez wykonanie: co najmniej 3 zleceń 
(pisemnych analiz lub ekspertyz lub opinii prawnych) – otrzyma 5 pkt.; 2 zleceń – otrzyma 4 
pkt; 1 zlecenia – otrzyma 2 pkt; 0 zleceń – otrzyma 0 pkt., 
e) jeśli osoba świadczyła pomoc prawną dotyczącą zagadnień prawnych związanych ze 
stosowaniem przepisów prawa regulujących tworzenie, organizację, funkcjonowanie spółek 
handlowych poprzez wykonanie: co najmniej 3 zleceń (pisemnych analiz lub ekspertyz lub 
opinii prawnych) – otrzyma 4 pkt.; 2 zleceń – otrzyma 3 pkt; 1 zlecenie – otrzyma 2 pkt; 0 
zleceń – otrzyma 0 pkt., 
f) jeśli osoba świadczyła pomoc prawną dotyczącą zagadnień prawnych związanych ze 
stosowaniem przepisów regulujących zasady prowadzenia polityki rozwoju lub zasady 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2007-2013 lub 2014-2020 poprzez wykonanie: co najmniej 3 zleceń (pisemnych 
analiz lub ekspertyz lub opinii prawnych) – otrzyma 4 pkt.; 2 zleceń – otrzyma 2 pkt; 1 zlecenie 
– otrzyma 1 pkt., 0 zleceń – otrzyma 0 pkt., 
g) jeśli osoba świadczyła pomoc prawną dotyczącą zagadnień prawnych związanych ze 
stosowaniem przepisów prawa podatkowego poprzez wykonanie: co najmniej 3 zleceń 
(pisemnych analiz lub ekspertyz lub opinii prawnych) – otrzyma 3 pkt.; 2 zleceń – otrzyma 2 
pkt; 1 zlecenie – otrzyma 1 pkt; 0 zleceń – otrzyma 0 pkt., 
h) jeśli osoba posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej (jako radca prawny albo 
adwokat) na rzecz różnych podmiotów w zakresie dotyczącym programu operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko” (2007-2013 lub 2014-2020) poprzez realizację zleceń na rzecz  
co najmniej 5 różnych podmiotów – otrzyma 4 pkt.; co najmniej 3 różnych podmiotów – 
otrzyma 2 pkt; co najmniej 1 podmiotu – otrzyma 1 pkt; 0 podmiotów – otrzyma 0 pkt. Obsługa 
prawna podmiotu jest rozumiana jako wykonanie co najmniej 1 zlecenia obsługi prawnej 
(pisemnej analizy lub ekspertyzy lub opinii prawnej). 
i) jeśli osoba posiada doświadczenie w zastępowaniu stron przed organami administracji 
publicznej lub sądami administracyjnymi lub sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym 
poprzez zastępstwo w co najmniej 15 sprawach – otrzyma 2 pkt; w co najmniej 13 sprawach – 
otrzyma 1 pkt., w co najmniej 10 sprawach – 0 pkt. 
W przypadku gdy 1 zlecenie, o którym mowa w pkt. 1 lit a)-g) powyżej obejmować będzie 
więcej niż 1 zagadnienie prawne z wymienionego zakresu (w lit a)-g), traktowane będzie jako 
1 zlecenie (będzie policzone tylko 1 raz – w pierwszej kolejności w celu potwierdzenia 
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spełniania warunku udziału w postępowaniu, w innym przypadku, tam gdzie zostało wskazane 
po raz pierwszy). 
 
Oceny przyznane każdej z 2 osób będą zsumowane, a ich suma stanowić będzie ocenę oferty  
w niniejszym kryterium.  
 
W tym kryterium, w przypadku braku przedłożenia z ofertą „Informacji dotyczących 
doświadczenia Zespołu osób” - oferta otrzyma 0 punktów.  
 
Ad. 2.  Kryterium 2 - Cena (C) – możliwa ilość punktów do uzyskania: max. 30 pkt. 
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana wg wzoru: 
 
              najniższa stawka wśród ocenianych ofert   
C = ---------------------------------------------------------------------     x 30 pkt. 
             stawka oferowana w ocenianej ofercie  
 
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Ad.3. Kryterium 3 – Zasady współpracy (ZW) – możliwa ilość punktów do uzyskania:  
max. 4 pkt. 
 
Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznana ofercie wg niżej określonej zasady, na 
podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  
 

 liczba punktów 

2 1 0 

Zaoferowany termin 
na złożenie 
reklamacji 

14 dni roboczych  od 7 do 13 dni 
roboczych 

do 6 dni roboczych 

 

 liczba punktów 

2 1 0 

Zaoferowany termin 
rozpatrzenia 
reklamacji 

do 2 dni roboczych od 3 do 4 dni 
roboczych 

5 dni roboczych i nie 
więcej niż 10 dni 

roboczych* 
*w przypadku zaoferowania więcej niż 10 dni roboczych, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako 
niezgodna z SIWZ. 
 

Liczba punktów przyznanych ofercie w tym kryterium będzie sumą punktów przyznanych za 
zaoferowane terminy na złożenie reklamacji i rozpatrzenie reklamacji.  
 
Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie będzie obliczona wg wzoru: 
 

LP  =  DZ  +  C + ZW 
 
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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3) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
21.  Informacje o wyniku postępowania i udzieleniu zamówienia lub unieważnienia 

postępowania 
 
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców 
o: 
- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę Wykonawcy, który złożył tę ofertę, 
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie decyzji. 
 
2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje o tym fakcie 
Wykonawców.  
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach, o których mowa w pkt. 20.4) IDW, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie,  

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu, w rozumieniu art. 146 ustawy Pzp, umowy.  

 
3. Niezwłocznie, po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie BIP 
informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 
zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia 
Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie BIP informację o nieudzieleniu 
zamówienia. 
 
22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia 
 
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami 
SIWZ, w formie pisemnej: 

1) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,  
2) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
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3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
23. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów; osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. W niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem oferty, dokumentów/oświadczeń 

składanych wraz z ofertą oraz wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej „drogą elektroniczną” (mailem). 

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Elżbieta Adamaszek-Watts - od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530; nr faksu 
+48 22 45 90 201, e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia 
otrzymania wiadomości od Wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez 
Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego 
Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści 
oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane faksem lub drogą 
elektroniczną.  

6. W przypadku konieczności składania przez Wykonawcę dokumentów wymaganych 
postanowieniami SIWZ lub uzupełniania przez Wykonawcę dokumentów, składane są 
one w formie określonej odpowiednio dla danego dokumentu. 

 
24. Podwykonawstwo 
 

1.  Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 
2.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/com oraz podania firm/y 
podwykonawcy/ców. 

     Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym.   
 
25. Informacja o nieprawidłowościach – możliwość i sposób wniesienia 
 
Jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku niezgodnego z postanowieniami SIWZ działania 
Zamawiającego, Wykonawca może w takiej sytuacji wnieść do Zamawiającego informację o 
nieprawidłowościach.  
Informacja powinna jednoznacznie wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z postanowieniami SIWZ, zawierać zwięzłe 
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przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie informacji przez Wykonawcę. 
Informacja o nieprawidłowościach wnosi się do Zamawiającego, w terminie: 
a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego i 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 
wobec postanowień SIWZ, 
b) 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, 
c) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec 
czynności innych niż określone w pkt a) i b). 
 
Informację o nieprawidłowościach wnosi się: 
- mailem, faksem lub pisemnie do Kancelarii NFOŚiGW na adresy podane w pkt. 1 i 23 IDW,       
- przed upływem terminu do jej wniesienia w taki sposób, aby Zamawiający mógł się zapoznać 
z jej treścią przed upływem tego terminu, 
- oznaczając numerem sprawy i nazwą postępowania, której dotyczy. 
Zamawiający zapozna się z informacją o nieprawidłowościach i odpowiedź na informację 
przekaże Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia wniesienia.  
 
26. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej,  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie 
Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 
- wskazać osobę / osoby, które będą podpisywać umowę, 
- przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie 

wynika to ze złożonych wcześniej dokumentów. 
 
27. Wykaz załączników do niniejszej IDW 
 

Lp. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 
 

Wzór Formularza Ofertowego  
 

2.  Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania 

3.  Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób 

5.  Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 
Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 

6.  Załącznik nr 6 Wzór Informacji dotyczącej doświadczenia  Zespołu 
 



                                                 

                                                                                                   www.nfosigw.gov.pl 
 

 

Załącznik nr 1 do IDW 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW”.  
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:        
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych 

wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1? 
 
 - TAK / NIE    (należy zaznaczyć odpowiednio) 
 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:  

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej  do kontaktów 

 

Adres  

Nr telefonu  

Adres email/ nr faksu   
 

4.  Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę 
oświadczam, że: 
 

a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
 
b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  

 

                                                 
1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
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c. cena (stawka) za godzinę (60 minut) wykonywania zleconego zadania w ramach Umowy 
zgodnie z wymogami SIWZ wynosi: 

 
              ……………. złotych brutto* (w tym VAT 23%) 
 

*z zastrzeżeniem pkt. 19.3 IDW  
 

d. oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Termin obowiązywania Umowy może zostać skrócony w przypadku wyczerpania 
maksymalnej kwoty przewidzianej na realizację przedmiotu zamówienia. 
 

e. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
 

f. oświadczam, że oferuję następujące zasady rozliczania terminu i formy reklamacji: 
 

 
Termin na złożenie reklamacji 

 
………. dni roboczych* 
 

 
Termin rozpatrzenia reklamacji 

 
………. dni  roboczych* 
 

(*należy uzupełnić poprzez podanie konkretnej liczby dni - np. 3, a nie przedziału (np. 3-4 dni), w przypadku 
podania przedziału, Zamawiający przyjmie jako oferowaną ze wskazanego przedziału: najmniejszą wartość – w 
przypadku terminu na złożenie reklamacji; największą wartość – w przypadku terminu rozpatrzenia reklamacji). 
Zaoferowany termin rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. Dni robocze to dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
g. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawione w Części II SIWZ, w tym warunki 

płatności tam określone,   
 

h. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć  umowę 
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

 
i. zastrzegam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

(Wykonawca  wypełnia - o ile dotyczy): 
 

1. ..…………………………………………, 
2. ……………………………………………, 

             w załączeniu uzasadnienie powyższego zastrzeżenia 
 

j.  wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek:  
 

  ……………………………………………………………………………….. 

                            (Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy) 
 

     Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 
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Załącznik nr 2 do IDW 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW”. 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

 

2. WYKONAWCA: 
       

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek 

określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek 

określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie określonym przez Zamawiającego w pkt. 

6.1.1 IDW. 

 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jest 

dostępny w formie elektronicznej: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                    (adres internetowy, pod którym dostępny jest dokument) 

 

…………….……………..(miejscowość), dnia ………… …. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 
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Wykonawca wypełnia poniższe oświadczenia, o ile dotyczy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie przesłanek określonych w art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

    (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………… 

                               (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

  (podpis) 
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Załącznik nr 3 do IDW 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 
dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW”. 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

 

 

2. WYKONAWCA:      

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli wspólnie spełniają warunki 
udziału w postepowaniu, dopuszcza się wpisanie danych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum i podpisanie oświadczenia przez wszystkich Wykonawców albo upoważnionego 
przez nich Pełnomocnika. 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt 6.2 IDW. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                     ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do IDW 
 

 
WZÓR WYKAZU OSÓB 

 

dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW”. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

  
OŚWIADCZAM(Y), ŻE 

następujące osoby wykonywać będą niniejsze zamówienie: 

Lp.  
Nazwisko  

i imię 
 

Kwalifikacje i doświadczenie  
Podstawa 

do 
dysponowa
nia osobą* 

 
Informacje o świadczeniu usług prawnych 

1 2 3  

 
1 

 
 Radca 
prawny/adwokat 
………………… 
………………… 

I. Liczba lat świadczenia pomocy prawnej jako radca prawny/adwokat: 
….. 
II. Świadczenie pomocy prawnej dotyczącej zagadnień: 
a) Zamówienia publiczne: 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
b) Pomoc publiczna 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
c) Prawo ochrony środowiska 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
d) Ustawa o finansach publicznych 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
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  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis)e)  
e) Tworzenie, organizacja, funkcjonowanie spółek handlowych 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
f) Zasady prowadzenia polityki rozwoju lub zasady realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2007-2013 lub 2014-2020 

1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
g) Prawo podatkowe 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
h) Doświadczenie w zastępowaniu stron w postępowaniach przed 
organami administracji publicznej lub sądami administracyjnymi oraz 
sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 

2  
Radca 
prawny/adwokat 
…………………. 
…………………. 
 

I. Liczba lat świadczenia pomocy prawnej jako radca prawny/adwokat: 
….. 
II. Świadczenie pomocy prawnej dotyczącej zagadnień: 
a) Zamówienia publiczne: 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
b) Pomoc publiczna 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
c) Prawo ochrony środowiska 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
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  (Krótki opis) 
d) Ustawa o finansach publicznych 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis)e)  
e) Tworzenie, organizacja, funkcjonowanie spółek handlowych 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
f) Zasady prowadzenia polityki rozwoju lub zasady realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2007-2013 lub 2014-2020 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
g) Prawo podatkowe 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
h) Doświadczenie w zastępowaniu stron w postępowaniach przed 
organami administracji publicznej lub sądami administracyjnymi oraz 
sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 

…     
*należy wskazać podstawę do dysponowania osobą (gdy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio albo udostępnienie przez 
podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą pośrednio, polegając na zasobach innych podmiotów). W 
przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą polegając na zasobach innych podmiotów (udostępnienie przez podmiot 
trzeci), zobowiązany jest udowodnić to przedstawiając dodatkowo w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wymieniając te osoby. 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej (ych) 
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Załącznik nr  5 do IDW 
 

OŚWIADCZENIE  

dotyczące  przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 

 
dotyczy: zamówienia publicznego na „Przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i 
obsługa międzynarodowej konferencji szkoleniowej w Polsce w ramach Programu PL02 „Ochrona 
różnorodności biologicznej i ekosystemów”. 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 
02-673 Warszawa 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

Oświadczam, że: 

 

□ * Nie należę do żadnej grupy kapitałowej, 

□ * Nie należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu, 

□ * Należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu, tj. z Wykonawcą …………………………………………… . 

 
 

 

 

 

* należy zaznaczyć odpowiednie 

 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 
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Załącznik nr 6 do IDW 

 
WZÓR  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU OSÓB 
 
 

dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW”. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 
 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

  
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE 
następujące osoby wykonywać będą niniejsze zamówienie: 

 

Lp.  
Nazwisko  

i imię 

Kwalifikacje i doświadczenie Podstawa do 
dysponowania 

osobą* 
 

Informacje o świadczeniu usług prawnych 

 
1 

 
 Radca 
prawny/adwokat 
………………… 
………………… 

Świadczenie pomocy prawnej dotyczącej zagadnień 
a) Zamówienia publiczne: 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
b) Pomoc publiczna 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
c) Prawo ochrony środowiska 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
d) Ustawa o finansach publicznych 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 

 



DDZ/39/2017 33 

3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis)e)  
e) Tworzenie, organizacja, funkcjonowanie spółek handlowych 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
f) Zasady prowadzenia polityki rozwoju lub zasady realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2007-2013 lub 2014-2020 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
g) Prawo podatkowe 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
h) Doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz różnych 
podmiotów w zakresie dotyczącym programu operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013 lub 2014-2020 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
4. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
5. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
i) Doświadczenie w zastępowaniu stron w postępowaniach przed organami 
administracji publicznej lub sądami administracyjnymi oraz sądami 
powszechnymi lub Sądem Najwyższym 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 

2  
Radca 
prawny/adwokat 
…………………. 
…………………. 
 

 Świadczenie pomocy prawnej dotyczącej zagadnień: 
a) Zamówienia publiczne: 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
b) Pomoc publiczna 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
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2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
c) Prawo ochrony środowiska 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
d) Ustawa o finansach publicznych 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis)e)  
e) Tworzenie, organizacja, funkcjonowanie spółek handlowych 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
f) Zasady prowadzenia polityki rozwoju lub zasady realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2007-2013 lub 2014-2020 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
g) Prawo podatkowe 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
h) Doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz różnych 
podmiotów w zakresie dotyczącym programu operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013 lub 2014-2020 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
4. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
5. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis, nazwa podmiotu) 
i) Doświadczenie w zastępowaniu stron w postępowaniach przed organami 
administracji publicznej lub sądami administracyjnymi oraz sądami 
powszechnymi lub Sądem Najwyższym 
1. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
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2. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 
3. Określenie (tytuł) zlecenia:…………… 
  (Krótki opis) 

*należy wskazać podstawę do dysponowania osobą (gdy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio albo udostępnienie przez podmiot trzeci w 
przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą pośrednio, polegając na zasobach innych podmiotów). W przypadku, gdy Wykonawca 
będzie dysponował osobą polegając na zasobach innych podmiotów (udostępnienie przez podmiot trzeci), zobowiązany jest udowodnić to 
przedstawiając dodatkowo w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wymieniając te osoby. 

 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) Podpis(y) osoby(osób)  uprawnionej (ych) 
   

 
 

   
 

 

 


